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BAB III

GAMBARAN UMUM

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia

untuk hidup dalam naungan keluarga, karna keluarga seperti gambaran kecil

dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa

menghilangkan kebutuhannya.19

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan

membatasi hak pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-

laki seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT.

An-Nisa ayat 3:














Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.

19 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarg, (Jakarta: sinar Gafika Offset), Februari 2010, h.
23



35

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah)

seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. An-Nisa ayat 4:3)

Anwar Harjono seperti yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebani

mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai

dalam “ pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqih. Para

fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu

akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan

kelamin. Perkawawinan adalah suatu perjanjian  atau melegalkan hubungan

kelamin dan untuk melanjutkan keturunan”.20

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab “nikahu” yang merupakan masdar

atau asal dari kata kerja “Nikah”. Sinononimnya “Tazawwaj” kemudian diartikan

kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “nikah” dibakukan menjadi

bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata perkawinan dipergunakan

dalam berbagai upacara perkawinan. Disamping itu kata “ perkawinan”. Tampak

lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata

“perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.

Menurut bahasa, kata “ nikah” berarti adh-dhammu wattaddkhul (bertindih

dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adh-dhammu

wattadakhul (bertindih dan berkumpul). Oleh karna itu, menurut kebiasaan Arab,

pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahakan dengan

tanakahatil asyjar (rumpun pohon itu saling kawin), karna tiupan angin itu

20 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia) TH. 200 jilid 1. h. 9
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menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumbun yang satu keruang

yang lain.21

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang

mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual memakai lafazh “nikah”

atau “tazwij”.22

Arti nikah menurut istilah :

1. Menurut ahli ushul, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan kelamin

antara pria denagan wanita.

Menurut ahli fiqih, yaitu akad yang diakui oleh agama untuk memberikan

kepada pria hak milik penggunaan atau faraj (kemaluan) wanita dan seluruh

tubuhnya untuk mencapai kenikmatan.23

B. Perkawinan Menurut Pendapat Para Ahli

Menurut Sajuti Thalib, pernikahan (perkawinan) ialah suatu perjanjian

yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-

menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

1. Menurut imam Syafi’i, pengertian perkawinan ialah suatu akad dengannya

menjadi halal hubungan suksual antara dengan wanita. Sedangkan menurut arti

majazi (mathaporc) perkawinan hubungan seksual.

21 .Ibid, h. 10.
22.Ibid, h.11.
23Ramayulis, dkk, Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Kalam Mulia,

1996), Cet.-3,h,17
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2. Hazarin, Mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut

beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual

antara suami-istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah)

untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki yang lain.

3. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah

ikatan lahir batin antara sorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istia

dengan tujauan untuk membentuk keluarga (rumah tanggah) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai

negara yang berdasarkan Pancasilah dimana sila yang pertamanya ialah

Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat

dengan agama/kerohanian, sehinggah perkabinan bukan saja mempunyai unsur

lahir/jasmani, teatapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang

penting.

4. Perkawiinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah.24

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi suatu

unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap

24Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet.ke-1,
Edisi. Ke-2, h. 2-3
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perbuatan hukum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan

hukum.

Apabila dua unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak

sah menurut hukum. Demikian pula untuk suatu sahnya suatu pernikahan harus

dipenuhi Rukun dan Syarat.

1. Rukun Nikah :

1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.

2) Wali.

3) Dua orang saksi (laki-laki).

4) Ijab dan qabul.

2. Syarat Nikah :

1) Syarat calon pengantin laki-laki sebagai berikut :

a. Beragama Islam.

b. Terang prianya (bukan banci).

c. Tidak dipaksakan.

d. Tidak beristri empat orang.

e. Bukan mahram bakal istri.

f. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.

g. Mengetahui calon istri tidak haram dinikahinya.

h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

2) Syarat calon pengantin perempuan sebagai berikut :

a. Beragama Islam.

b. Status Jelas (bukan Waria)
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c. Telah memberikan izin kepada wali untuk menikahkannya.

d. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah.

e. Bukan mahram calon suami

f. Belum pernah dili’an (sumpah li’an) oleh calon suami.

g. Tidak sedang dalam ihram haji dan umroh.

3. Ijab Qabul, Syarat-syaratnya :

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

3) Memakai kata-kata, nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij

4) Antara ijab dan qabul bersambungan

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak dalam ihram haji/umrah.

7) Majelis ijab dan qabul itu harus harus dihadiri minimum empat orang, yaitu;

calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau

wakilnya, dan dua orang saksi.25

D. Beberapa Hal yang Disunnahkan dalam Perkawinan.

Ada beberapa hal yang di sunnahkan dalam menyelenggarakan akad

nikah, diantaranya :

1. Khutbah sebelum Nikah

2. Pengumuman Nikah dengan rebana, pengeras suara, untuk yang lainnya.

3. Do’a untuk Kedua Mempelai

25 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995),
h. 72
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4. Shalat dua rakaat bagi mempelai laki-laki setelah mempelai wanita masuk

menemuinya.

5. Walima.26

E. Tujuan Perkawinan

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat

berhubungan dengan satu sama lainnya, saling mencitai, menghasilkan keturan,

dan hidup berdampingan dengan secara damai dan sejahtera sesuai dengan

perintah Allah SWT dan petunjuk  Rasulullah SAW.27 Sebagaimana firman Allah

SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :









Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Ruum 30:21)28

26 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2008),
h.130

27A. Rahaman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah/Syaria, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), Cet.ke-1, Edisi.ke-1, h. 150

28Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.cit., h. 644
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Dan di ayat lain Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72, yang

berbunyi :











Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri

dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-

cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah

mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (QS.

An-Nahl 16: 72)29

Rasulullah saw.memerintahkan orang Islam agar segera menikah begitu ia

mampu. Keluarga adalah inti masyarakat Islam. Hanya menikalah sebagai cara

untuk membentuk lembaga maysarakat yang terkecil ini. Sedangkan hubungan

intim diluar nikah itu termasuk perbuatan terkutuk dan terlarang.30 Sebagaimana

dalam firman Allah SWT. Dalam surat Al-Isra’ ayat 32 :







29 A. Rahman I. Doi, Op. Cit., h.152
30 Ibid, h, 412
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Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.(QS. Al-Isra

17: 32).

Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur

berfungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan  yang sah inilah keduannya

belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan,  keamanan,

dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan

perkawinan yang paling besar, yaitu ibadah kepada Allah SWT. Ibadah disini

tidak hanya berarti upacara ritual belaka seperti hubungan kelamin suami-istri,

melainkan pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh

aspek kehidupan.

Apabila suami-istri tidak memperhatikan tujuan utamanya perkawinan

itu, tujuan pokok adalah bersatunya kedua belah pihak, dengan mudah mereka

akan mengerti cara saling membantu dan mencapai tujuan ini. Tujuan pokok ini

adalah tujuan yang jauh lebih besar ketimbang keinginan birahi semata-mata.

Mereka dapat belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah dan

keluarga mereka dan terhadap lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan, dan

kekurangan mereka.

Tujuan perkawinan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis

yang mendasar manusia dalam rangka berketurunan. Anak merupakan pernyataan

rasa keibuan dan kebapakan. Islam memperhatikan kemungkinan tersedianya
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yang sehat dan nyaman untuk membersarkan anak keturunnya.31Sebagaimana

firman Allah SWT. yang diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 14 :














Artinta: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak32 dan sawah

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat

kembali yang baik (surga). (QS. Ali-Imran. 03 : 14)33

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap

cipta wanita, cinta anak keturunan dan ciata harta kekayaan. Melihat dari tujuan

uraian tersebut di atas, maka Al-Ghazali mengemukakan bahwa tujuan pekawinan

itu dapat dikembang menjadi lima, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

31 A. Rahman I. Doi, Op. Cit., h. 153
32 yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang

yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.
33 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Op.cit., h. 77
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2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan

kasih sayang.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang

halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas

dasar cinta dan kasih sayang.34

Rukun yang pokok dalam pernikahan adalah kerelaan laki-laki dan

perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat tali pernikahan. Karna itulah

para ahli fiqih menyatakan, rukun nikah adalah ijab dan qabul.

Syarat Ijab dan Qabul

1. Kedua belah pikah sudah mumayyiz. Jika salah satunya gila atau masih kecil

dan belum mumayyiz, pernikahan tidak sah.

2. Ijab dan Qabul berada dalam suatu majelis. Disebutkan dalam Al-Mughni,

jikaucapan qabul terlambat dalam ucapan ijab, hukum adad sah selama masih

berada dalam majelis dan kedua belah pihak tidak sibuk dengan urusan lain.

Sebab hukumnya masih berada dalam masjid pada saat akad. Namun jika

kedua belah pihak berpisah sebelum ucapan qabul maka ijabnya batal, sebab

inti aqad tidak ada.Karna pihak lelaki berpaling dan tidak menerima ijab, karna

ia meninggalkan majelis. Dengan demikian, tidak ada menerima ijab. Begitu

pula jaga keduanya sibuk dengan hal lain yang bisa memutuskan akad. Sebab

34 Abdul Rahman Ghazali, Op. Cit., h. 24
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sibuk dengan hal lain untuk menerima ijab juga dinilai berpaling dari akad

nikah.

3. Qabul tidak menyelisihi ijab, kecuali jika lebih baik dari ijabnya yang

menunjukkan pernyataan persetujuan. Bila pengijab mengucapkan, “Aku

nikahkan kamu dengan putriku, si fulan dengan mahar

Rp.100.000,”misalmnya. Kemudian pihak penerima menjawab “Aku terima

nikahnya dengan maharnya Rp.200.000,” maka nikahnya sah karna isi

qabulnya lebih baik.

4. Kedua belah pihak saling mendengar satu sama lain dan memahami maksud

perkataan yang disebutkan, yaitu pelaksanaan akad nikah.35

35Sulaiman Al- Farisi, Ringkasan Fikih Sunnah, (Jakarta Timur: Pustaka Azzam, 2014), h.
448


